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  کر هیوا به/ رگان وه ... ! یه  ئاگری ئراق هه پ له –وری سندوقی   ده چی له
  2006ری  مبه  ی دیسه24 بی مارش

) International Herald Tribune (  
ی  کپه"ناو   ونه و کات دراوسکانی بکه  ئه نگه ڕه، ڕی ناوخۆ ببت واوی نوقمی شه  ته ر ئراق به گه ئه

نی  نجومه م ئه رده  به رگری خستیه ی به زیری تازه وه، یتس رت گه ڕۆبه، ك روه  هه"یی ئاگرکی ناوچه
  وه  ئه م زوانه ن؟ پناچت به ده  پکدا ده و وتانه وکات سوپای ئه  ئه  که یه وه  مانای ئه مه ئایا ئه. پیران

  . چن زایان وای بۆده شاره، ڕووبدات
ل  پهستت و  به ق ده  چه وه  ئراقه  له کهکان  فیه تایه  کشانی ناکۆکیه  هه ند ساکی تر له م پاش چه به

  . ومت ڕکی فراوانتر بقه وکات شه  ئه نگه ڕه، کانی بکشت ودیو سنوره بۆ ئه
کانیان  ندیه وه رژه دوای به  له وه رۆشه  په  زۆر به یه وه  ئراقه ر پنج وتی سنوریان به هه، ئستادا له
  ئاژاوهوت کۆنترۆی  یانه وان ده ئه، کانی ئراق  یان شیئه  وه  سوننه  پشتگیری کردن له به. نڕ گه ده

  . ن کاندا جگیرتر بکه  ناوچه کانیان له ندیه وه رژه ن و ج پی به کانیان بکه ناوخۆییه
ند  ی ناردنی چه  ڕگه هل، ن که  ده ك چو ئاماده یه ڕکی سنورداری له ند شه وان خۆیان بۆ چه  ئه ربۆیه هه"

ری  نته سه/نتۆنی هچ کۆردسمان ئه. "ستکی دیاریکراو به ند مه ربازی دیاریکراو بۆ چه ئۆرگانکی سه
  . " و وت بت ڕی وته پناچت شه "  وتیکان ییه وه ته  ستراتیجی و نونه وه لکۆینه

  :ستنت ده ره  په یه م شوه به، وه و وتانه ن ئه الیه ڕی ئراق له  ناو شه ست خستنه ده
  کانیان پاشان ڕاوژکاره یمانه نرن بۆ هاوپه  ده کی سوك و پاره چه، وتانی دراوس ئامۆژگاریکار

  که.  دوادا دت کی قورسی به ئینجا چه.  دوادا بت کانیشی به خشه  خۆبه  هزه نگه کانیان و ڕه ربازیه سه
  . زایان  پی بۆچونی شاره  ئراقدا به ر ئستا ڕووبدات له  هه وانه ك له ریه  هه نگه ڕه
و   هیچ کام له ن که ده کانیش وای پیشان ده وت و شیکاره توانای ده  سوپای به ر فراوانتر دیاره ڕی ڕوبه شه

نی  یه ال ڕکی فراوان بت به ها شه دانی وه کانی ڕوونه  هۆکاره کك له  یه نگه  ڕه  که-  نیانه پنج وته
وا ئامر و  نگنین ئه سه هه، ربازی تی سه ئازایه، وت ر بمانه گه ئه{ . کی نزیکدا  داهاتویه  له وه مه که

  ندییه یوه نی په نجومه ئه/ ی ستیفن بیدڵ گوره به} بن ر ده فاکتهخترین  م بایه کان که ربازیه  سه داهنانه
  . کان کیه ره ده

  بن که کان ده  گرنگه ره  هه ره  فاکته ڕ له شق و بیروباوه مه، انک تاکتیکه، کان زاییه شاره" 
 هارد  ی واته که ره رامبه  به  له گرنگترهیر  سۆفت وه {-ر ك کۆمپیوته روه  هه- خته نگاندنیشیان سه سه هه
  . ر بیدڵ وتی میسته} ری وه
 باشی ڕۆڵ  توانن به کانیان ده دی هزهن تا چه.  وه بنه کان ده سه  که  تاکهنگی  ئاستهویڕو موان ڕووبه هه

  ؟ بینیوه شقکیان نه ر هیچ مه  یان هه مك وه وان که  کاتکدا ئه ڕدا له  شه ببینن له
.  ك بچوکترینیانه روه هه،  موان باشتره  هه ن له رده ئه" . و وتی ئه"   نییه وه کان زۆر ئه زایی سوریه شاره" 
ی   چاو زۆربه کاری بھنن له تر به رانه  کاریگه  زۆر به نگه  و ڕه یه رنج ڕاکشیان هه وان ئامری سه ئه
  . " یه کانیان سنورکی دیاریکراوی هه هشق وانیش مه ت ئه نانه م ته به.  که  زۆری سوپاکانی ناوچه ره هه
 خرا  سازیه و پیشه رگرتن له ی سود وه  ڕگه وانتر لهڕکی فرا ن بۆ شه  خۆیان تاوبده و وتانه  ئه یه وانه له
ر  به سته کاندا ده ربازیه  سه ره کرێ گرتنی بازرگان و کۆنتراکته به   له ی که ندوه جیھانیه سه نه شه ته
  . بت ده

  .  سبیا خۆبوونی دژ به ربه سهی ڕ ی شه وه کاربرد بۆ بردنه ی به زاییانه و شاره کرواتیا ئه
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ر   هه وه یه که  بزاره مینه کوردییه  که تورکیا به، رت بت کانیدا په ییه وه ته  نه ر هه سه  ئراق بهر گه ئه
  بو له دوو دڵ نهو   ئه90 درژایی سانی  به. ردان ست توه بۆ ده  دایه وه  ڕیزی پشه له وه  ئسته له

  .  باکوری ئراق کان له گای یاخیبوه لدانی باره
ی کووك  ستیڤن ئه" یان که  هۆی لك ترازانی وته  ناسیونالیزمی کوردی ببته ترسن که  ده وه ن لهوا ئه" 

  تکساس وهنوێ داوای  ر له کان سه کسیکیه  مه  وایه وه ك ئه وه "  نه نجومه  ئهمان  هه ر به ر سه  هه وتی که
  . " وه نه یان کالیفۆرنیا بکه

  ی که وه ئه. رفراوان ڕکی به  ناو شه  بۆ چونه یه میان هه کی که ر و توانایه انه پ و پنج وته  ئه مۆکه ئه
ن   الیه  له کانی ئراقدا که  نوان دژه له  ره ناوبه لهیرانکی  قه، ر بیدڵ ووتی میسته،  ڕووبدات نگه زۆر ڕه

وتن کۆتایی   ڕکه ت بکات و به که موان شه ڕ هه نجام شه رئه  ده که.  پشتگیری ل بکرت وه و وتانه ئه
  . "یت تیان بکه که  شه  که یه وه ناوبردنی دوژمن ئه ك بۆ له یه گهڕنھا  ته" . بت
واوی تك  ته   به  شیئه- نی سوننه ردوو الیه ڕی تای نوان هه یمانانی شه  هاوپه ك له ر الیه گه م ئه به
  . ت ر بیدڵ ده ك میسته ری زۆر دیار وه گه  ئه هبت ڕ ده  خراپی شه ره وا سیناریۆی هه ئه. شکا

یان  شیئه ر به ری سه رکوتکه تکی سه  پاپشتی ئران حکومه  به ی شیئه ر زۆرینه گه  ئه بۆ نمونه
ی  وه ره  ده ڕنه رپه نجامك ده رئه ك ده  وه ری سوننه نابه ها په  یان ملیۆنه ها وه زاره شت هه ده، زراند دامه
  .  هک وته

  ی که فیانه  تایه موو بارگرژیه و هه ی ئه  ڕگه ی نائارامی له وره کی گه یه چاوه ر  سه بنه  ده رانه نابه و په ئه"
 -شت سای تر  یان هه ش وه پاش شه  له هزرکه" . و وتی ئه" کات  ده نه شه دا ته که  ناوچهموو  هه به

بت  وکات زۆر ئاسایی ده ئه.  وه رگرتنه وست وه گرانی هه ژر فشارکی  ونه که کان ده  سونییه ته حکومه
 پاش  بت له  زۆر جیاواز ده که نی ناوچه دیمه. تانی دراوس وه  ناو ده ل بھاوژته ڕی ناوخۆ په  شه که
  . "ڕی ناوخۆ  شه ند ساك له چه

   
  


